
 

Pojdem na Štajersko, gledat, kaj delajo ljubice tri…  

Program izleta Društva vinogradnikov Metlika v soboto 18. marca 2017,    

odhod iz Pungarta ob 6. uri. 

1. Sodarstvo Učakar  Vransko. V družini Učakar z Vranskega se je zgodba o sodarstvu pričela v petdesetih 

letih prejšnjega stoletja, ko se je oče Stane Učakar podal za iskanjem znanja na tem področju. Nedvomno pa 

je mejnik razvoja podjetja vstop Slovenije v Evropsko unijo, ko so se jim  odprli trgi v Nemčiji, Italiji, na 

Slovaškem in Češkem. Večino izdelkov namreč prodajo preko meja Slovenije.  Predstavitev izdelave.  

2. Kmetija Podkrajšek. Hišna specialiteta so domači sirovi štruklji, gobova juha, domač kruh in jerpica 

oziroma ocvirkovka. Posebnosti  kmetije so ježa konjev in vožnja s čolnom po ribniku. V neposredni okolici 

so možni sprehodi v čudoviti naravi, skok do cerkvice sv. Ožbolta na hribčku nad našo kmetijo. V 

spomladanskem času ogled zaščitenega rastišča velikonočnice na Boletini. Ogledi bogate sakralne 

dediščine, baročna farna cerkev sv. Martina na Ponikvi in na bližnji vinorodni Sladki gori Marijina baročna 

cerkev. Na Slomu je urejena muzejska zbirka iz življenja blaženega Antona Martina Slomška.   

3. Vinska klet - ZLATI GRIČ Pridelujejo  kakovostna in vrhunska vina, zato tehnologija pridelave temelji na 

minimalnih obremenitvah trte in na okolju prijazni predelavi. Trte večinoma rastejo na srednje težki 

peščeno-glinasti ilovici, kar se odraža v karakterju  vin. V skupini kakovostnih vin pridelujejo zvrsti beli in 

rdeči Konjičan ter modro frankinjo. Paleto mirnih vin dopolnjujejo z belo in rose Konjiško penino, pridelano 

po klasični metodi z vrenjem v steklenici. Degustacija in kosilo.   

4. Slovenske Konjice. Mestno jedro Slovenskih Konjic sestavljata novo in staro mestno jedro. Mestni trg 

predstavlja novejši del mesta in se prične omenjati v začetku 20. stoletja, stari del mesta pa imenujemo Stari 

trg in je prvič omenjen že leta 1146. Osrednja ploščad je obdana s stavbami, kot so sodišče, Dom kulture in 

Hotel Dravinja, praktično v sredini ploščadi pa najdete zanimivo, skoraj trimetrsko skulpturo konja z žensko 

na hrbtu. Gre za delo akademskega slikarja in kiparja Vasilija Četkoviča - Vaska z naslovom "Ženska na 

konju", ki jo je podaril mestu leta 2009. Ogled mesta.  

5. Vinogradništvo Celcer.  »DELO ČLOVEKA IN NARAVE SE NAJMOČNEJE ZAČUTI V VINU, KI JE 

BOŽANSKA STVARITEV IN ODRAŽA NEUKLONLJIVOST ČLOVEKA TER VSEMOGOČNOST 

NARAVE«. (Tilen Praprotnik) Da vložen trud ni zaman, dokazujejo zadovoljni obrazi naših obiskovalcev in 

tudi številne dobljene medalje. Obdelujejo 1,2 ha - 5000 trsov v katerem so zastopane sorte:  chardonnay, 

kerner, rumeni muškat, laški rizling in modra frankinja. Druženje  bomo zaokrožili ob okusnem narezku in 

kozarčku dobre kapljice. 

 

  

     Cena izleta je  40€.           

Prijave do 16. marca na 

031 601 708 ali na 

janezs@siol.net                         
(Janez Stopar) 

 

 


